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Na podlagi 2l., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi
IZLSI (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo,
76/08,79/09,51/10,40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-
ZSPDSLS-l, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-Ain 80/20 -ZIUOOPE),
prvega odstavka 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št.
85/16, 67117 in 21118 - ZNOrg in 43/19) in 23. člena Statuta Me-
stne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 1012011,
8/2014, 12/2019) je Mestni svet Mestne občine Maribor, na 15.
redni seji, dne 7. septembra 2020, sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem

prometu v mestni občini Maribor

1. člen
(1) S tem odlokom se z namenom načrtovanja in usklajevanja

nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu ustanovi
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni
občini Maribor (v nadaljevanju: Svet za preventivo) ter do-
loči sestavo, način delovanja in mandatno dobo članov.

(2) Svet za preventivo deluje kot strokovno posvetovalno telo
Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

2. člen
(1) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol

se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

3. člen
(1) Svet za preventivo opravlja naloge v skladu z zakonom in

nacionalnim programom varnosti cestnega prometa, ki ga
sprejme Državni zbor RS, zlasti:
- Ocenjuje stanja varnosti v cestnem prometu v Mestni ob-

čini Maribor;
- Predlaga programe za varnost cestnega prometa in ustre-

zne ukrepe za njihovo izvajanje;
- obravnava načrtov šolskih poti v skladu s Smernicami za

izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti;
- koordinira izvajanja nalog na podlagi programov za var-

nost cestnega prometa;
- sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobra-

ževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o
ukrepih za doseganje prometne varnosti;

- koordinira izdajanja in razširjanja prometno vzgojnih
publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu;

- sodeluje z javno agencijo za varnost prometa.

4. člen
(1) Svet za preventivo sestavlja petnajst (15) članov, vodi pa ga

predsednik oz. podpredsednik.
(2) Svet za preventivo sestavljajo predstavniki Mestnega sveta

Mestne občine Maribor ter predstavniki organov, organiza-
cij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi

in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
- Dva (2) predstavnika Mestnega sveta Mestne občine Ma-

ribor, na predlog komisije za mandatna vprašanja;
Predstavnik predšolske vzgoje zavodov za predšolsko
vzgojo na območju Mestne občine Maribor;
Predstavnik osnovnih šol na območju Mestne občine Ma-
ribor;
Predstavnik organizacije za opravljanje izpitov za vozni-
ke motornih vozil;
Predstavnik AMZS PE Maribor;
Predstavnik Zavoda RS za šolstvo;
Predstavnik javnega zavoda za zdravstveno varstvo - me-
dicine dela in športa;
Predstavniki policijskih postaj, ki na območju Mestne
občine Maribor izvajajo naloge s področja varnosti v ce-
stnem prometu;

- Predstavnik upravljavca občinskih cest;
- Predstavnik izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
- Dva (2) predstavnika zainteresirane javnosti.

(3) Predsednika in podpredsednika Sveta za preventivo izvolijo
člani med seboj.

5. člen
(1) Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje člane Sveta za

preventivo, na podlagi predlogov organizacij in institucij iz
prejšnjega člena.

(2) Enega predstavnika zainteresirane javnosti imenuje mladin-
ski svet lokalne skupnosti.

(3) Poziv za predloge članov iz vrst organov in institucij iz
prejšnjega člena pošlje organ Mestne uprave Mestne občine
Maribor, pristojen za promet.

(4) Mandatna doba Sveta za preventivo je štiri leta.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek Svet za preventivno opravlja

naloge do imenovanja novega Sveta za preventivo, v koli-
kor ta še ni imenovan.

(6) Če posameznemu članu predčasno preneha mandat, se na-
domestnega člana imenuje za čas do poteka mandata Sveta
za preventivo.

(7) Po poteku mandata so predstavniki lahko ponovno imeno-
vam.

6. člen
(1) Strokovne, tehnične in administrativne naloge za Svet za

preventivo ter koordinacijo vzgojno preventivnih aktivnosti
s področja varnosti cestnega prometa na lokalni ravni izvaja
strokovni delavec, zaposlen v organu Mestne uprave Me-
stne občine Maribor, pristojnem za promet.

7. člen
(1) Za obravnavo pomembnejših nalog, ki zahtevajo stalno po-

globljeno in specifično proučevanje ter za izdelavo poročil,
analiz, predlogov in informacij o aktualnih problemih ima
lahko Svet za preventivo stalna ali občasna delovna telesa.

(2) Stalna delovna telesa v obliki komisij ustanovi Svet za pre-
ventivo za področje vzgoje in izobraževanja, za področje
tehničnih vprašanj upravljanja prometa, za področje izva-
janja preventivnih aktivnosti in za področje zdravstvenega
varstva udeležencev cestnega prometa.
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(3) Stalna delovna telesa ustanovi Svet za preventivo, ki ime-
nuje predsednika delovnega telesa in člane ter določi nalo-
ge ter način njihovega izvrševanja.

(4) Občasna delovno telo Svet za preventivo ustanovi za
obravnavo enkratnega pojava ali nujnega vprašanja omeje-
ne časovne narave s področja varnosti udeležencev cestne-
ga prometa.

(5) Člani delovnih teles so zainteresirane osebe, ki niso nujno
člani Sveta za preventivo.

8. člen
(1) Svet za preventivo lahko zaradi obravnave določenih vpra-

šanj povabi k sodelovanju tudi druge predstavnike, ki niso
člani Sveta za preventivo.

9. člen
(1) Svet za preventivo sprejme poslovnik, s katerim uredi na-

čin dela.

10. člen

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o

ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu (Medobčinski uradni vestnik, št. 30/2007, 712008,
14/2012).

13. člen
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha mandat dosedanjim

članom Sveta za preventivo.
(2) Nov Svet za preventivo se imenuje najpozneje v treh mese-

cih po uveljavitvi odloka.
(3) Dosedanji člani Sveta za preventivo nadaljujejo z delom do

konstituiranja novega Sveta za preventivo v skladu s tem
odlokom.

14. člen
(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem

uradnem vestniku.
(1) Sredstva za delo Sveta za preventivo ter sredstva za finan-

ciranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na
območju Mestne občine Maribor se zagotavljajo v vsako le- Številka: 0070-16/2020
tnem proračunu Mestne občine Maribor ter iz drugih sred- Datum: 07.09.2020
stevo

11. člen
(1) Člani Sveta za preventivo imajo pravico so sejnin, za izpla-

čilo katerih se smiselno uporabljajo določbe pravilnika Me-
stne občine Maribor, ki ureja sejnine za vodenje in članstvo
v delovnih telesih Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Župan Mestne občine Maribor
Aleksander Saša Arsenovič, s.r.


